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Napirendi javaslat  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim. A Költségvetési bizottság ülését megnyitom. 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a kormány megjelent képviselőjét és 
minden érdeklődőt, aki megtisztelte jelenlétével nyilvános bizottsági ülésünket. 

A napirend elfogadása 

Kezdjük a szokásos, ámde nélkülözhetetlen formaságokkal. A helyettesítések 
bejelentése következik. Bodó Sándor urat Vantara Gyula képviselő úr helyettesíti, 
Witzmann Mihály képviselő urat pedig Kerényi János képviselő úr helyettesíti a 
jelenléti ív és a benyújtott dokumentumok alapján. 

Ezzel megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, és arra teszek javaslatot, 
hogy az írásban előre kiküldött napirendi pontok szerint haladjunk. Van-e valakinek 
ehhez képest más javaslata. Ilyet nem látok. Kérem, aki egyetért a javaslattal, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú döntéssel a kiküldött meghívó 
alapján kezdjük meg munkánkat. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény módosításáról szóló, T/804. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
Rá is térünk az 1. napirendi pont tárgyalására, a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló, 
T/804. számú törvényjavaslat részletes vitájára kerülne sor. Szeretettel köszöntöm 
Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár urat, illetve Fülöp Csaba 
főosztályvezető-helyettes urat a kormány képviseletében. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy Kovács Árpád úr, a Költségvetési 
Tanács elnöke írásban jelezte, hogy nem vesz részt bizottsági ülésünkön. Ezzel 
párhuzamosan azt is jelezte, hogy a Költségvetési Tanács írásban közölt véleményéhez 
képest nem kíván további megjegyzéssel élni. Ezt az írásos észrevételt egyébként 
minden érdeklődő a T/804/1. számon találhatja meg a hálózaton. 

A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, viszont az 
előterjesztő kezdeményezte bizottsági módosító javaslat benyújtását. Ezt kiosztottuk, 
illetve e-mailen megküldtük, ahogy mi megkaptuk. Szokásainknak és a házszabálynak 
megfelelően két szakaszban zajlik a részletes vita. 

A részletes vita első szakaszát megnyitom. Itt a törvényjavaslat egésze 
vonatkozásában kell, amennyiben észrevétel van, lefolytatni a részletes vitát, 
vizsgálva azt is, hogy az megfelel-e a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének. 
Kérdezem, hogy a részletes vita első szakaszában kíván-e valaki szólni. (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. 

Akkor megnyitom a részletes vita második szakaszát. Mint ahogy az előbb is 
elmondtam, képviselői módosító javaslat nem érkezett, viszont a kormány kérte, hogy 
a kiosztásra került bizottsági módosító indítványt nyújtsuk be. 

Mielőtt államtitkár úrnak megadnám a szót, szeretnék ezzel kapcsolatban 
néhány észrevételt tenni. Pontosan tudom, hogy az államháztartásért felelős 
államtitkár úrnak, bármennyire is magas rangú vezető, valószínűleg elsősorban a 
törvényjavaslatok előkészítése és a végrehajtás ellenőrzése a feladata, nem annyira a 
döntés meghozatala. Ezért nem feltétlenül személy szerint önnek címzem, amit 
mondok, de ön képviseli a kormányt, és a kormánynak viszont címzem. Azt már 
megszoktuk, hogy a költségvetést nagyon gyakran átírják. Nem kezdem el ezt a vitát 
elölről. (Jelzésre.) 
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Teljesen jogos. miután most véleményt fogok mondani, átadnám az elnöklést 
Szűcs Lajos alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm, elnök úr. Parancsoljon! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Szóval a kormánynak 

szeretném címezni azt, hogy azt már megszoktuk, hogy az aktuális költségvetést 
nagyon gyakran átírjuk. Korábban a zárszámadási törvény vitájában, de a most 
benyújtott módosítás tekintetében is erről szóltunk. Egészen különleges helyzet az, 
hogy ha még egy hetet vártunk volna ennek tárgyalásával, akkor az aktuális év 
költségvetési törvényének módosítása egybe esne a jövő évi költségvetési 
törvényjavaslat megtárgyalásával, legalábbis azonos hétre esne. Ez minden, csak nem 
kiszámítható kormányzás. A kiszámítható kormányzás alatt azt várnám el, hogy egy 
költségvetési törvényjavaslat kiállja az idő próbáját, és legalább egy évig tartson a 
szavatossági ideje. És ha valami menet közben változott, akkor ezt majd a 
zárszámadási törvényjavaslatban, kellő indoklással, a kormány megteheti. Ezt már 
évek óta nem várjuk el, hogy a költségvetési törvényjavaslat szavatossági ideje 
legalább egy évig tartson. Én már annak is örülnék, ha egy hónapig tartana, 
megmondom őszintén, figyelve a fejleményeket. 

Azt viszont egészen elképesztőnek tartom, hogy lényegében most érkezik egy 
olyan módosító indítvány, ami érdemi javaslat, ami olyan mértékben írja át az 
előterjesztést, hogy egy új javaslatról beszélhetünk ezt követően. Mi az a különleges 
ok, ami miatt egy beterjesztett törvényjavaslat 2-3 hetes szavatossági időt sem képes 
végigélni? Mi az, ami az elmúlt napokban vagy az elmúlt órákban a kormánynak 
eszébe jutott ahhoz képest, ahogy beterjesztette az eredeti törvényjavaslatot? Mik 
ezek a váratlan galaktikus események, amelyek így hirtelen komoly mértékben az 
álláspont megváltoztatására kényszerítik az előterjesztőt? 

Szeretném, ha néhány konkrét tételre kitérne államtitkár úr. Nyilván, most kell 
egy kisebb fajta expozét mondania, hiszen a változtatások mértéke ezt indokolja, de 
kérem, hogy ebben az expozéban térjen ki arra, hogy mitől támadt hirtelen az 
Eximbank tőkeemelésével kapcsolatban egy 20 milliárdos igény. Tehát az elmúlt 
három héthez képest mi az, ami az elmúlt néhány napban beesett információként 
ezzel összefüggésben? Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések esetében is a beterjesztéshez képest további 2,5 milliárdos kiadásnövelést 
javasolnak. Megjegyzem, ha az eredeti 2014. évi költségvetés számait, illetve ezzel 
kapcsolatos számait nézem, akkor ez egy 7,5 milliárdos növekedés. Ennek egy részét 
már a beterjesztéskor elrendezték, és most, néhány nap után rájöttek, hogy ez kevés, 
és még 2,5 milliárd forintra szükség van. Mi indokolja? Mi történt az elmúlt 
napokban, hogy kiderült, 2,5 milliárdra még szükség van ezen a területen? 
Államtitkár úr, 2,5 milliárd forint nagy pénz! 

Arra is kérnék választ, hogy tulajdonképpen a Főgáz Zrt. részesedésének 
megvásárlásával kapcsolatos kiadások tekintetében mi indokol szintén egy durván 2 
milliárdos kiadásnövekedést, az aktuális költségvetéshez képest egyébként 80 
milliárdos növekményt. Egyáltalán, a Főgáz Zrt. státusa most mi, és hová megy 
pontosan ez a pénz? Hiszen eredetileg ez az MVM keretein belül működött. 
Információim szerint nemrég egy kormányhatározattal a Magyar Fejlesztési Bankhoz 
került át a tulajdonosi jogok gyakorlása. Lázár miniszter úr felügyeli most már ezt a 
területet is. Mi indokolja egyrészt ezt a plusz 2 milliárdot, most már a szűken vett 
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előterjesztéshez képesti növekményről beszélek, illetve hová megy most ez a pénz? 
Intézményileg a Főgáz Zrt. részesedése most a kormány melyik zsebében van? Tehát 
melyik zsebből hová tesszük most a pénzeket. 

Ezek lettek volna a konkrét kérdéseim, az általános megjegyzéseket pedig 
elmondtam az elején. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hargitai alelnök úr! 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Azzal, amit elnök úr mondott ellenzéki képviselőként, sok gond nincs. A stílus 
rendben van, ráadásul kifogástalan. De mivel hosszú ideje együtt vagyunk parlamenti 
képviselők, egy ilyen megszólalás után azért azt is el kell mondani, hogy mi 
emlékszünk azokra az időszakokra, amikor a költségvetés nemhogy egy hónapig nem 
élt, alapvető karakterét tekintve éveken keresztül nem is volt. Beterjesztett 
költségvetést ugyanis az a kormány soha semmilyen szinten, főszámait tekintve nem 
teljesített. Tehát amikor most kritika éri a kormány beterjesztett költségvetését, vagy 
akár egy költségvetési módosítást visszamenőleg, mondom, nincs bajom azzal, amit 
mondott, akkor azért tegyük hozzá, ha már ellenzéki képviselő nem teszi hozzá, az 
érdemi változásokat. Azt, hogy jó néhány éve minden alapvető paraméterét teljesíti a 
költségvetés, ezért kerültünk végre ki abból a gyalázatos állapotból, ami a 
túlzottdeficit-eljárás volt az Európai Unió jogrendszere szerint. 

Tehát, ha ezeket is előrebocsátja elnök úr, és mellette megjegyzi kritikai 
észrevételeit, akkor azt mondom, hogy ez így korrekt. Mivel ezt nem tette, tekintse 
természetesnek, hogy én ezt is hozzáteszem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kér-e még valaki szót? Szakács képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nyilvánvalóan az 

ember megérti azt, ha vissza kell mutatni azokra az évekre, amikor mi voltunk 
kormányon. De most nem ez a helyzet. Tényleg, egy héttel a 2015-ös költségvetés 
tárgyalása előtt még a 2014-es költségvetést módosítjuk úgy, hogy ennek a parlamenti 
vitája egyszer már lefolyt. Ugye, államtitkár úr is részt vett ezen, és ott elmondta, 
hogy ez az első módosítása ennek a törvénynek. Gondolom, ez annak szólt, hogy 
előtte én azért eléggé harsányan kritizáltam az előző évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló törvény vitájában azt, hogy azt nyolcszor kellett módosítani. Aztán most itt 
vagyunk egy héttel később. Egyébként akkor sem kaptam választ azokra a kérdésekre, 
amiket most elnök úr is elmondott. 

Ugye, csak annyi változik ebben, hogy például az a 77 milliárd 2,5 milliárddal 
megemelkedik. Egész egyszerűen a Főgáz Zrt.-nél nem jönnek ki a számok, ha a 
kisebbségi részvényt már 41 milliárdért megvásároltuk, akkor mire kell a többi rész. 
Akkor még találgatni is próbáltam, hátha államtitkár úr mindegyikre azt mondja, 
hogy nem így van, aztán végül is nem ez történt. Ha már egyszer abban a vitában nem 
kaphattam választ, akkor arra szeretném kérni államtitkár urat, elnök úrral közösen, 
hogy ezt most legyen kedves az expozéjában kifejteni. 

Egyébként mégis azt mondom, hogy akkor, ha az egyik költségvetés elfogadása 
előtt pár héttel, a vitája előtt egy héttel módosítjuk még az előtte költségvetést, az 
azért egy extravagáns helyzet. Úgy, hogy egyszer már a parlamenti vitát lefolytattuk, 
ott egyszer már az érveket meghallgattuk. Azt megértjük, hogy valódi vita nincs 
ezekben a dolgokban, államtitkár úr egyébként, azt kell mondjam, hogy formabontó 
módon reagál a vitában elhangzottakra. A vitákban azért ez nem mindig van így 
mostanában. Mégis azt mondom, ha már egyszer lefolytattuk a vitát, és most 
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visszakerül elénk, hogy ezt módosítsuk, akkor ez több mint kirívó. Köszönöm a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valaki, aki észrevételt fogalmaz meg. (Nincs 

jelentkező.) Mielőtt megadom Banai Péter Benő államtitkár úrnak a szót, azért azt 
szeretném elmondani, hogy azt hiszem, itt megint egy kicsit félreértésben van az 
ellenzék. Ha egy költségvetés módosításáról beszélünk, és nem visszamutogatva, de el 
nem felejtve azt, hogy hány és milyen mértékű rendezésre került sor az elmúlt bő 15-
16 év szocialista kormányzásakor a zárszámadási törvényben, akkor jelen pillanatban 
ennél a módosító javaslatnál, ami egyébként a főösszegeket és a fő vonulatokat nem 
nagyon érinti, pozitív gondolkodásként tudom az önök számára ajánlani, hogy a 
rugalmasságot vegyék figyelembe. Hiszen a megváltozott körülményekhez próbál ez a 
javaslat hozzáidomulni.  

Azt is el kell mondani itt, hogy a jelen költségvetés módosító javaslatának főbb 
számai már nyáron itt voltak a Ház előtt. Gyakorlatilag nem arról van szó, hogy egy 
ad hoc jellegű módosításra kerülne sor, hanem a nyáron beterjesztett 
törvénymódosítási javaslatnak az élethez való igazítása történik. Inkább az lenne nagy 
probléma, ha ez nem így és nem a parlament előtt történne meg, hanem majd jövőre 
a zárszámadási törvényben kerülne rendezésre. Ezt szeretném az önök figyelmébe 
ajánlani. 

Most megadom a szót Banai Péter Benőnek, és visszaadom az elnöklést Burány 
Sándor elnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke veszi át.) 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, talán egy filozófiai 
kérdéssel kezdeném a hozzászólásomat. A filozófiai kérdés pedig az, hogy mitől jó egy 
költségvetés. Attól jó, hogy egyszer sem módosul, vagy pedig attól jó egy költségvetés, 
hogy egy adott kormányzat, Országgyűlés gazdaságpolitikai céljait teljesíti? Azt 
gondolom, a helyes válasz ez utóbbi. Hozzáteszem, hogy jelenleg a költségvetési 
törvényjavaslat első módosításáról beszélünk. Emlékezhetünk olyan évekre, amikor a 
költségvetés nem módosult, és az eredetileg tervezett hiány tényadatok alapján 
körülbelül a duplája volt. Az gondolom, azt kell tisztázni, hogy a költségvetési törvény 
módosítása pozitív gazdaságpolitikai célokat is szolgálhat. 

Ha az elmúlt időszakot nézzük, és ha megengedik, nyilvános Eurostat-adatokat 
mondok, akkor volt hat év, amikor a 27 tagállamból Magyarország államháztartási 
hiánya vagy a legnagyobb, vagy a második legnagyobb volt. Volt ezek között olyan év, 
amikor a költségvetési törvény nem módosult, és, ahogy említettem, az eredeti 
célkitűzésektől jelentősen eltérő költségvetési pályát láthattunk. Az elmúlt években 
tényszerűen igaz, amit Szakács képviselő úr említett, a költségvetési törvény többször 
módosult. Én inkább látom ezeket a módosításokat az időközi folyamatokra való 
rugalmas kormányzati, országgyűlési reagálás példájaként, mintsem a 
gazdaságpolitikai célok elvétésének példájaként. 

Ugye, ha a makrogazdasági számokat nézzük, és ezen belül a költségvetésről 
beszélünk, ha az államadósságról vagy a hiányról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy 
mindezen módosításokkal együtt, ezeknek a részeként és ezen módosítások 
eredményeként is mind az államháztartási hiány tekintetében elég komoly 
eredményeket ért el az ország, mind az államadósság tekintetében. Engedjék meg, 
hogy az államadósságnál ismét nyilvános Eurostat-számokat említsek. Az elmúlt 
három évben az uniós tagállamok közül mindössze három ország volt képes arra, 
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hogy az államadósságát folyamatosan csökkentse. Ezen három ország között volt 
Magyarország. És ha megnézzük az elmúlt időszak módosításait, akkor azt látom, 
hogy sok módosítás az említett államháztartási célok teljesítésén belül 
többletjövedelmet biztosított számos területen, akár a pedagógusbér-emelésről 
beszélünk, akár az állami vagyon bővítéséről. 

Rátérve elnök úr kérdéseire, meg kell erősítsem azt, amit Szűcs alelnök úr 
említett. Az általános vitában már megvitatott eredeti módosító javaslat 2014 
júliusában került az Országgyűlés részére benyújtásra. Azért nyáron, mert a kormány 
egyértelműen jelezni akarta azon szándékát, amely stratégiai jelentőségű cégek állami 
megvásárlásáról szólt. Ugye, a Főgáz részvényeinek a megvásárlásáról, az Antenna 
Hungária részvényeinek megvásárlásáról, az AVE hulladékgazdálkodási cég 
részvényeinek megvásárlásáról. Ahogyan alelnök úr említette, a benyújtás óta eltelt 
időszakban születtek olyan országgyűlési döntések is, amelyek szükségessé teszik a 
kormányzat véleménye szerint a tisztelt Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat 
további módosítását. 

Ha megengedik, tételesen elmondanám, mik ezek a módosítási javaslatok. Az 
első a Posta méltánytalan többletterheinek megtérítését célzó indítvány, ez 9,1 
milliárd forint forrást biztosítana a Magyar Posta részére, az Országgyűlés döntésével 
összhangban. A törvényjavaslat módosításának benyújtása, vagyis az említett júliusi 
dátum után fogadott el az Országgyűlés egy olyan postatörvény-módosítást, amelynek 
értelmében a postai piac liberalizációja miatt és a Postának az egyetemes szolgáltatási 
kötelezettsége miatt felmerülő többletköltségeket a központi költségvetés megtéríti. 
Ezen országgyűlési döntéssel összhangban, ennek megfelelően javasolja most a 
kormány, hogy a Posta az említett 9,1 milliárd forintos pluszforrást megkapja. 

Ugye, elnök úr kiemelte az Eximbank forrásjuttatását. A javaslatban az 
szerepel, hogy a hitelezési aktivitás bővítése érdekében a tevékenységét eddig is 
radikálisan bővítő Eximbank további forráshoz jusson. Erre egy 20 milliárd forintos 
tőkeemelési javaslatot fogalmaz meg az önök előtt lévő indítvány. Ami a Főgáz és a 
Magyar Gáztranzit Zrt. megvásárolásával kapcsolatos ügyleteket illeti, ismétlem, hogy 
a törvénymódosítási javaslat benyújtására júliusban került sor, előzetes 
értékbecslések alapján. Most megvannak a végleges számok, amelyek alapján a 
pontos összeg most már meghatározható. Az ezen pontos összeg szerinti számokat 
tartalmazza a javaslat. 

Elnök úr megkérdezte, hogy hová kerül a pénz. Ugye, a Főgáz Zrt. részesedései 
két tulajdonosnál voltak. Az egyik a német RWE cégcsoport, a másik pedig Budapest 
Főváros Önkormányzata. Az ügylet lezárultával, azt gondolom, a stratégiai 
szempontból fontos Főgáz Zrt. állami tulajdonba kerülésével, a korábbi tulajdonosok 
kapják meg a vételárat, az említett német RWE cégcsoport, illetőleg Budapest 
Főváros Önkormányzata. Az más kérdés, hogy az állami közműszolgáltató 
létrejöttével a Főgáz részvényei nem az MVM Zrt.-nél maradnak, hanem átkerülnek a 
Miniszterelnökség irányítása alatt lévő Magyar Fejlesztési Bankhoz. Tehát az államon 
belül van egy olyan mozgás, ami az említett állami közszolgáltató szervezet 
létrehozásával és annak tevékenységével kapcsolatos. Ezen szervezeten belül a 
Főgáznak fontos szerepe van, ez indokolja az említett államon belüli 
felelősségváltozást. 

A törvényjavaslat ezen kívül olyan ponton is módosulna, ahol, azt gondolom, 
pozitív változást eredményez, amennyiben az Országgyűlés elfogadja, egyrészről a 
közlekedési ellátások finanszírozása, az utak fenntartása tekintetében. Itt a javaslat 10 
milliárd forintos pluszforrást biztosítását indítványozza, illetőleg az áruforgalmi 
ellenőrző rendszer kiépítésére 8,5 milliárd forint többletforrást javasol az indítvány. 
Ugye, az első területen, azt gondolom, pozitív az, ha a közúti közlekedés fejlesztéseire, 
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útfenntartási kiadásokra pluszforrás áll rendelkezésre. Azt mondhatom el, hogy az 
elmúlt időszak államháztartási adatai megerősítik azt az eddigi kormányzati 
álláspontot, hogy a nagyobb növekedésnek, nagyobb foglalkoztatásnak köszönhetően 
megvan a fedezet ezekre a többletkiadásokra úgy, hogy a sokszor említett 3 százalék 
alatti hiány és az adósságcsökkentés megvalósulhat. 

A most benyújtott módosításnak tehát van egy olyan indoka is, hogy az említett 
gazdaságpolitikai célok bizonyos területeken többletforrások biztosításával is 
elérhetőek. Ezért a közlekedés 10 milliárd forintos tétele mellett meglátásunk szerint 
van fedezet az említett áruforgalmi rendszer kiépítésére, az általam említett 8,5 
milliárd forintos többletforrás biztosítására. Ami az említett áruforgalmi ellenőrző 
rendszert illeti, a jövő évi költségvetési törvényjavaslat folytatja azt a kormányzati 
gazdaságpolitikát, amely a fekete-, szürkegazdaság kifehérítését szolgálja, vagy úgy is 
fogalmazhatok, hogy az áfacsalások kiszűrését, csökkentését szolgálja. Ugye, az online 
pénztárgépek bevezetésével pont ezt a célt kívánta elérni a kormányzat, és azt tudom 
elmondani, hogy komoly, súlyos tízmilliárdos többletek jelentkeznek a központi 
költségvetésben. 

Ezen filozófiát folytatva az áfacsalások, a közúti áfacsalások, a fiktív külföldre 
szállítások következtében meglévő áfacsalások visszaszorítását célozza az említett 
közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer kiépítése. Ezen rendszer beruházása igényli az 
említett 8,5 milliárd forintos többletet. Annyit hadd mondjak még el háttérként, hogy 
ez a rendszer a meglévő e-útdíj rendszerének infrastruktúrájára épülne rá. Itt is 
láthatjuk, hogy az elektronikus útdíj rendszer kiépítésének volt egy jelentős költsége, 
30 milliárd forint feletti költsége, viszont ezt jóval meghaladó bevételeket hoz a 
közkiadások teljesítéséhez. Azt gondolom, hogy párhuzam itt is vonható az 
áruforgalmi ellenőrző rendszernél van egy, mostani ismeteteink szerint 8,5 milliárdos 
kiépítési költség, de ezzel a rendszerrel a kiépítési költséget jóval meghaladó 
áfabevétel érhető el az áfacsalások visszaszorításának útján. 

Az önök előtt lévő módosító javaslat tartalmazza még a Paks II. nevű cég állami 
tulajdonba vételéhez kapcsolódó pluszkiadást, ez egész pontosan 10,2 milliárd 
forintos kiadást jelent. A cég a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. az MVM-től 
közvetlen állami tulajdonba kerülne, konkrét értékbecslés alapján került az összeg 
meghatározásra, és ezen ügylet ilyen értelemben nem is érinti az európai uniós 
módszertan szerinti hiányt, mivel vagyonügyletről, vagyonvásárlásról van szó. 
Hasonlóan a MOL részvényeinek megvásárlásához, vagy a Főgáz részvényeinek 
megvásárlásához az ilyen jellegű műveletek az európai uniós módszertan szerint a 
hiányt nem módosítják, nem változtatják. 

A számszaki változtatások mellett néhány normaszöveg-változtatásra is 
javaslatot tesz a kormány. Ezen normaszöveg-változtatások között láthatjuk a szén-
dioxid-kvóta értékesítésével kapcsolatos bevételeknek a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium közötti megosztásának 
pontosítását. Itt arról van szó, hogy az új kormányzat struktúrában az üvegházhatású 
gázok értékesítésével kapcsolatos feladatok, illetőleg a bevételből finanszírozott 
kiadások felelőssége megoszlik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium között. A módosító javaslat azt teszi egyértelművé, 
hogy a július 1-je utáni bevételek felhasználási felelőssége oszlik meg a két tárca 
között, az eredeti javaslat még a január 1-je utáni bevételek megosztását tartalmazta. 
Tehát itt, azt gondolom, csak egy pontosításról beszélünk. 

A javaslat pontosítja még a helyi önkormányzatok esetén a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatásának és a 
gyermekétkeztetés támogatásának elszámolási szabályait. Semmilyen negatív 
változtatást nem tartalmaz a helyi önkormányzatok tekintetében. 
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Ezen kívül az egyházi köznevelési célú támogatások év végi elszámolása során a 
határidőt a szakmai jogszabályokban bekövetkezett változásokhoz javasolja 
módosítani a kormányzat. Itt egy jogalkalmazást segítő módosítást terjesztettünk a 
tisztelt Országgyűlés elé. 

Van még egy-két kisebb határidő-módosítás, illetőleg a kormányzati struktúra 
változása miatti módosítás. Például a beruházásösztönzési célelőirányzat a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetébe tartozik, ezért a címbeli 
változtatásokat javasolja átvezetni a kormányzat. De ilyen változtatásnak tekinthető 
az is, hogy a vidékfejlesztési támogatások már nem a Földművelésügyi 
Minisztériumhoz, hanem a Miniszterelnökséghez tartoznak, így értelemszerűen itt is 
szükséges a normaszöveg-, illetve törvényi mellékletváltoztatásokra tett javaslatot a 
kormányzat. 

Végezetül engedjék meg, hogy azt emeljem ki, hogy a számszaki változtatások 
tekintetében a változtatások egy része, ahogy említettem, az uniós módszertan 
szerinti hiányt nem befolyásolja. Itt a kormány azt javasolja, hogy a pénzforgalmi 
hiány módosuljon mindössze. Ennek a módosulásnak az összege 14,8 milliárd forint. 
A többi változtatás, ami ellentételezés hiányában az európai uniós módszertan 
szerinti hiányt is növelné, mint a Posta részére biztosított 9,1 milliárd forintos tétel, a 
közúti közlekedés plusz finanszírozására biztosított 10 milliárdos tétel, az áruforgalmi 
ellenőrző rendszer kiépítésére szánt 8,5 milliárdos tétel, illetőleg az Eximbank 
tőkeemelésével kapcsolatos 20 milliárd forintos tétel, mind ellentételezésre kerül az 
Országvédelmi Alap előirányzatának csökkentésével. Tehát nem beszélhetünk a 
hiányt módosító tételekről. Ezen Országvédelmi Alap 47,7 milliárd forinttal 
módosulna, és még így is, amennyiben az Országgyűlés elfogadja ezt az indítványt, 50 
milliárd forint felett maradna az Országvédelmi Alap összege. Azt gondolom, hogy ez 
a hátra lévő mintegy másfél hónapban kellő biztonsági tartalékkal szolgál arra, hogy 
ha eddig nem látott folyamat következne be a gazdaságban, az államháztartásban, 
akkor a sokat emlegetett államadósság-csökkentés és hiány 3 százalék alatti szintje 
így is biztosítható. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Bizottsági elnökként annyit tennék 

hozzá, hogy azt tartanám az Országgyűlés szempontjából hasznos magatartásnak, 
vonatkozik ez a képviselői indítványokra, bármilyen előterjesztésre, ha a benyújtott 
előterjesztéshez fűzött expozé pontosan jelzi, ha a benyújtáshoz képest már az 
előterjesztőnek vannak módosítási szándékai. Ez lehetővé tenné, hogy ezeket a 
szándékokat már az általános vita keretében az Országgyűlés megvitathassa. Ezért 
kérdeztem, hogy mi történt az elmúlt 9 napban, mert a múlt hét hétfői tárgyaláshoz 
képest történt ez a módosítás. Bár nem vettem személyesen részt abban a vitában, de 
emlékeim szerint az expozé nem tartalmazott ilyen előrejelzéseket. 

Én tudok a sorok között olvasni, államtitkár úr, tehát tudomásul veszem, hogy 
államtitkár úr ebben a mélységben kívánt válaszolni. Nem is firtatom tovább, hogy az 
elmúlt néhány napban milyen események következhettek be. Köszönöm szépen, hogy 
az expozészerű bizottsági hozzászólásában megvilágította, hogy tulajdonképpen mik a 
kormányzati szándékok. 

Kérdezem a bizottságot, hogy van-e tovább észrevétel az elhangzottakhoz. Egy 
ilyet látok. Szakács képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Kérdésem lenne. Azt 

szeretném megkérdezni, hogy akár a Gáztranzit megvásárlásánál, akár a Paks II.-nél, 
ahol állami cégből állami cégbe kerül, megértem, és gondolom, erre ebben a 
mélységében nem akar válaszolni államtitkár úr, hogy az MVM kiüresítése, ha 



12 

rugalmasan akarom ezt fölfogni, profiltisztítása miért történik, de ehhez miért kell 
költségvetési forrás. Itt valójában két cégről van szó, tőkeemeléssel, tőkecsökkentéssel 
minden további nélkül ez végrehajtható lenne. Miért kell ehhez 27 milliárd forint, ha 
jól emlékszem arra, amit elmondott? Ugyanez a kérdésem a Paks II.-nél is, hogy mért 
kell ehhez költségvetési pénzmozgás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Körbenézek, hogy van-e esetleg még valakinek 

kérdése. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Kérem, államtitkár úr, válaszoljon! 
Köszönöm. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Ahogy képviselő úr említette, itt egy cég eszközeinek az értékesítéséről van szó, 
nevezetesen arról, hogy ha az állam a Magyar Villamos Művek mérlegében szereplő 
Gáztranzit részvényeit, vagy ha az MFB a Főgáz részvényeit megvásárolja, akkor a 
részvények kikerüléséről van szó. A gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében 
a mérlegben, ismétlem a mérlegben megjelenő tétel a vagyon. Ilyen értelemben, ha 
egy cég eszközei közül a mérlegéből kikerül egy vagyontétel, és az ellentételezés nélkül 
valósul meg, akkor az vagyonvesztést eredményez. Tehát itt arról beszélünk, hogy egy 
mérlegben szereplő, valós piaci értékkel bíró részesedés kerül ki az MVM mérlegéből, 
amit a kormányzat piaci áron vásárol meg. Így vagyonvesztés nem történik az MVM-
nél. 

Abban képviselő úrnak igaza van, hogy tőkeleszállítással rá lehet úgymond 
kényszeríteni vagyonvesztésre egy céget, tehát megvan erre a technika, de hál’ 
istennek azt tudom mondani, hogy nincs szükség arra, hogy az MVM pénzügyi 
helyzete romoljon az említett tranzakció által, tehát az által, hogy a mérlegéből 
kikerülnek cégek. Tudni kell, hogy az MVM számos nagyon fontos projektet, 
beruházást hajt végre, ezért, azt gondolom, nem is lehet cél egy szinte 100 
százalékosan állami tulajdonú cég pénzügyi helyzetének ellehetetlenítése. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdést, észrevételt (Nincs jelentkező.) 

nem látok, hogy bárki jelezné ilyen irányú szándékát. 
Akkor a bizottsági módosító indítvány beadásáról döntenénk. Kérem a 

bizottságot, aki támogatja a javaslat benyújtását, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? Három ellenében a bizottság ezt a módosító 
indítványt benyújtja. 

Szeretném kérdezni a technikai pontosítást sikerült-e közben elvégezni. 
(Jelzésre.) Köszönöm. 

A bizottsági javaslat elfogadását és a bizottság felhatalmazását kérem arról, 
hogy elnökként ezt benyújthassam. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon? (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki nem támogatta? Három ellenében a bizottság a 
szükséges felhatalmazást megadta. 

Most döntenünk kell a részletes vita lezárásáról azzal, hogy a döntés egyben a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről való 
döntés is, valamint a döntés felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az 
Országgyűlésnek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Tíz. Ki nem ért vele egyet? Három nem szavazat mellett a bizottság ezt a döntést 
hozta. Eben az esetben van lehetőség többségi, illetve kisebbségi előadót állítani. 
(Jelzésre.) Ezt meg tudjuk tenni jövő héten. Jelzem a bizottságnak, hogy a sajátos 
házszabályi rendelkezések miatt mi adtuk be a módosító indítványt, de ebben mi 
játsszuk el a TAB feladatát és szerepét, ezért jövő héten meg fogjuk tárgyalni az 
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általunk beadott módosító indítványt, akkor tudunk döntést hozni arról, hogy 
többségi, illetve kisebbségi előadót milyen módon állítsunk. Úgyhogy ezt jövő héten 
fogjuk tudni eldönteni. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy miután a TAB jogköreit gyakorolva járunk el, 
ehhez hozzátartozik, hogy a zártláncú tévéközvetítés feltételeit meg kell teremteni, 
ezért ez az ülés az 58. számú tanácsteremben kerül megrendezésre, nem a szokott 
bizottsági termünkben. Köszönöm szépen államtitkár úr, főosztályvezető-helyettes úr 
a részvételt. Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 2. napirendi pontunk egyebeket tartalmaz. Szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy Szelényi Zsuzsa képviselő asszony kezdeményezése kapcsán is írtam 
egy levelet Rogán Antal gazdasági bizottsági elnök úrnak, amelyben jeleztem, hogy 
szeretném, ha a Gazdasági és a Költségvetési bizottsági együttes ülésére sor 
kerülhetne Varga Mihály, illetve Vida Ildikó meghallgatása ügyében. Ezt a levelet 
eljuttattam bizottsági elnök úrhoz, egyelőre válasz nem érkezett. Úgyhogy ez a kérdés 
egyelőre még a levegőben lóg. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot arról is, hogy 11 órától, ahogy írásban ezt 
jeleztük, egy kerekasztal-beszélgetésre kerül sor ugyanebben a teremben, ahol vezető 
gazdaságkutató cégek vezető képviselőit hívtuk meg, hogy mondják el, a jövő évi 
költségvetéssel kapcsolatos makropályát, makrogazdasági környezetet, lehetőségeket, 
mozgásteret, magát a benyújtott költségvetést hogyan értékelik. Bizottsági elnökként 
fontosnak tartom ugyanis, hogy milyen teljesebb rálátásuk legyen a képviselő 
uraknak és hölgyeknek arra, hogy a vita megkezdése előtt milyen mozgásteret 
engedélyez a költségvetés, illetve milyen gazdaságpolitikai keretek között kerül sor a 
benyújtására. Természetesen a beszélgetés nyilvános, erre a bizottság tagjait 
meghívtam. Szeretettel látok mindenkit, akit érdekel ez a szakpolitikai beszélgetés. 

Az ülés berekesztése 

Nálam egyéb közérdekű bejelentés nincs. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
valakinek van-e közérdekű felvetése, bejelentése. (Nincs jelentkező.) Mostani 
információink szerint szerdán várható bizottsági ülés. (Jelzésre.) Azt jelzem, hogy 
bizottsági elnökként fogom kezdeményezni, tekintettel arra, hogy jövő héten 
várhatóan négynapos plenáris ülés lesz, hogy a bizottságunk kapjon engedélyt arra, 
hogy a plenáris üléssel párhuzamosan bizottsági ülést tarthassunk. A parlament 
elnöke jogosult elbírálni majd a kezdeményezésünket, amit természetesen meg fogok 
tenni. 

Képviselő úr, parancsoljon! 
 
VANTARA GYULA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Bizottsági tagok, illetve 

képviselők kérését szeretném tolmácsolni, szeretnénk a bizottság tagjai részére 
nyomtatott formában, írott formában a költségvetést biztosítani. Legyen szíves, elnök 
úr, intézkedjen erről. Köszönöm. 
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ELNÖK: Rendben van. Azon leszünk, hogy ezt az igényt kielégítsük. Mindent 
meg fogunk tenni az ügy érdekében. Köszönöm szépen. 

Van-e még valakinek felvetése, javaslat? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. A 
bizottsági ülést bezárom. további szép napot kívánok. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 55 perc.) 
 

Dr. Szűcs Lajos 
a bizottság alelnöke 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Csoknyay Edit  
 


